Trondheim, 02.07.2022
Velkommen til Trøndelag høyere yrkesfagskole Trondheim, studieåret
2022 – 2023
Studiet: Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær
næringsaktivitet
Oppstart
Studiet i sirkulærøkonomi har oppstart for nye studenter mandag 12. september kl.
10.00. Møt opp på klasserom E222 ved Trøndelag høyere yrkesfagskole Trondheim.
Dersom du blir forhindret fra å delta første dag, ber vi deg gi beskjed til skolen slik
at du ikke mister plassen. Den første samlingsuken vil bestå av bl.a. veiledning, bli
kjent med læringsplattformen Canvas samt de første leksjonene innen ulike emner.

Generell informasjon
Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) Trondheim er samlokalisert med Byåsen
videregående skole. Adressen er Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim. Buss nr. 3
går fra sentrumsterminalen K1 utenfor Hotel Prinsen, Kongens gate 30. Bussen
har avgang hvert 10. minutt og bruker ca. 15 minutter til endeholdeplassen Halset
ved skolen.
Forskrift
Den som etter søknad er tatt opp som student ved fagskolen, må gjøre seg kjent
med og forplikte seg til å følge skolens retningslinjer, som er nedfelt i dokumentet
Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.
Forskriften finnes her.
Statens lånekasse
Lån/stipend søker du på www.lanekassen.no. Bruk søknad for høyere og annen
utdanning. Se informasjon og aktuelle datoer på vår hjemmeside www.thyf.no.
Pengene utbetales etter at lærestedet har bekreftet ditt oppmøte til undervisning.
Det tar ca. en uke fra Lånekassen får registreringen fra skolen, til pengene er på
konto.
Parkering
Parkeringen på skolens tomt er regulert. Det gjennomføres parkeringskontroller av
Trondheim Parkering. Studenter som av særskilte grunner må benytte bil til skolen,
kan søke om parkeringstillatelse innen 15.september. Dokumentasjon må
vedlegges. Studenter som eventuelt får innvilget parkering må betale for dette.
Prisen for skoleåret 2022 – 2023 er enda ikke fastsatt. Parkeringstillatelsen betales
i informasjonen.
Søknad sendes på e-post:
wileid@trondelagfylke.no

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no.

Trøndelag høyere yrkesfagskole Trondheim
Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim Telefon: 74 17 42 10
E-post: postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

eller

til

PC
Som student ved Trøndelag høyere yrkesfagskole må du ha med egen bærbar PC.
Vi benytter Canvas som læringsplattform.
Se link: https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyereyrkesfagskole/studentinfo/veiledning-for-anskaffelse-av-barbar-pc/
Kostnader
Skolen har for tiden ingen studie/semesteravgift, men studentene må selv dekke
kostnader til læremateriell, kalkulator, PC og opphold til samlinger.
Reise og opphold
Reise – og oppholdskostnader knyttet til samlinger dekkes av den enkelte, eller
arbeidsgiver etter avtale. Skolen har ikke avtale med hoteller i Trondheim.
Studenter må selv bestille overnatting. Vi planlegger seks samlinger i 2022-2023.
ID kort/Pocket ID
Studentbevis (Pocket ID) får du når du har møtt opp og blitt registrert første gang
på skolen. Husk å aktivere din brukerkonto før du tar i bruk Pocket ID. Ved reise
til skolen før skolestart, kan svarbrevet om inntak fra Samordna Opptak brukes
som bevis på at man er student. For mer informasjon, se link:
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyereyrkesfagskole/studentinfo/studentbevis/
Utenom vanlig skoletid har studentene adgang til skolen via app på mobiltelefonen.
Derfor er det viktig med registrering av Pocket ID. Dette får du mer informasjon om
ved skolestart.
Dersom du har spørsmål, kontakt administrasjonen ved Byåsen videregående skole
tlf. 74 17 42 10. Tilgjengelig informasjon finnes også på hjemmesiden vår:
http://www.thyf.no
Vi ønsker deg en riktig god sommer og velkommen som student ved THYF
Trondheim til høsten!
Vennlig hilsen
Trøndelag høyere yrkesfagskole
William Eide (sign)
Avdelingsleder THYF Trondheim

Vedlegg: Samlingsoversikt

Jørn Håvik (sign)
Koordinator THYF Trondheim

Vedlegg
Samlinger studieåret 2022 – 2023
Uke 37:

12.- 16. september Samling I

Uke 43:

24.– 28. oktober

Samling II

Uke 49:

5. – 9. desember

Samling III

Uke 04:

23. – 27. januar

Samling IV

Uke 10:

6. – 10. mars

Samling V

Uke 17:

24. – 28. april

Samling VI

Uke 21:

22. – 26. mai

Eksamensuke, trekkfag.

Første samling mandag 12.september starter kl.10.00
Alle samlinger deretter følger ordinær undervisningstid fra mandag kl. 09.00 og
avsluttes fredag kl.14.00.
Øvrige dager gjennom samlingsukene følger undervisning fra kl.08.00 til kl.15.30.

Alle samlingene er, i tillegg til innleveringer, eksamener og andre arbeidskrav,
obligatoriske for å fullføre og bestå studiet.

